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NETWERKBIJEENKOMST  
 

 

 
Verbinding tussen formele &  
informele zorg rondom  
migrantenjeugd en gezin 
 
 
 
 
 
Datum:  17 Februari 2016 
Tijd:    13.30-17.00 uur 
Locatie:   Stadhuis Gemeente Deventer 
Adres:    Grote Kerkhof 1, Deventer 
 
 
 
 
 

PROGRAMMA 
 
13.30-14.00:   Ontvangst met koffie en thee 
14.00-14.05: Welkomstwoord door Yusuf Altuntas, 

voorzitter Stichting Kleurrijk Gezin en Jeugd 
14.05-14.10: Inleiding door de dagvoorzitter, Elif Borucu-

Calinalti  
14.10-14.25: Interview met Zafer Ates, Consul Generaal 

Deventer Republiek Turkije naar aanleiding 
van ontmoetingen met jongeren & gezinnen 
Turkse komaf en zelforganisaties van 
Turken uit Noord en Oost Nederland  

14.25-14.40: Opvoeden in diversiteit, De verbinding 
tussen vrijwillige initiatieven en 
professionele zorg, door Elena Ponzoni, 
Verwey Jonker Instituut 

14.40-14.55:  Interview met wethouder Jan Jaap Kolkman 
(PvdA) Gemeente Deventer, Aandacht voor 
effectief bereik van migrantengezinnen in 
de transitie en transformatie 

14.55-15.10:  Pauze 
15.10-15.50:   Interactieve discussie met de zaal rondom: 

Wat hebben de informele werkers nodig van 
de formele werkers zoals o.a. wijkteams? 
Wat kunnen zij bieden aan de formele 
werkers en het netwerk van formele 
voorzieningen om de toegankelijkheid en 
het bereik van migrantengezinnen en 
jeugdigen te verbeteren?  

15.50-16.30: Afsluiting met een hapje en drankje en 
gelegenheid om te netwerken.  

 
 



Stichting Kleurrijk Gezin en Jeugd nodigt u van harte uit om de 

netwerkbijeenkomst rondom verbinding tussen formele en zorg 

bij te wonen.  

 

Doel van deze bijeenkomst is om formele en informele werkers 

uit Noord- en Oost Nederland elkaar laagdrempelig te laten 

ontmoeten. Hierbij kunnen ideeën en ervaringen gedeeld worden 

die een bijdrage leveren aan de verbinding tussen formele en 

informele zorg inzake migrantenjeugd en gezin.  

 

Gemeenten, organisaties en alle professionals die werkzaam zijn 

in het sociaal domein, evenals zelforganisaties die de kloof tussen 

migrantengezinnen en formele zorg willen overbruggen worden 

in het bijzonder uitgenodigd om deze bijeenkomst bij te wonen.  
 
 

Aanmelden: U kunt zich aanmelden door een e-mail te 

sturen naar Mw. Arzu Karadeniz, secretaris 

Stichting Kleurrijk Gezin en Jeugd: 

a.karadeniz@kleurrijkgezinenjeugd.nl  
 
 
 
 
Deelname:    Aan deelname zijn geen kosten verbonden. 
 
 

 

 

Stichting Kleurrijk Gezin en Jeugd is een landelijke 

netwerkorganisatie die zich sinds 2013 inzet om de kloof tussen  

formele en informele zorg rondom migrantenjeugd en gezin te 

overbruggen waarbij wordt samengewerkt met multiculturele en 

multidisciplinaire professionals en ervaringsdeskundigen.  

Door het bundelen en verbinden kennis, expertise, verschillende 
zienswijzen, culturen en achtergronden wil Stichting Kleurrijk 
Gezin en Jeugd volgende doelen bereiken: 
 

- Het versterken van de pedagogische civil society door o.a. 
het versterken en aanspreken van het eigen 
probleemoplossend vermogen van de 
migrantengemeenschap in Nederland.  

- Een betere match tussen vraag en aanbod in de jeugdhulp 
aan migrantengezinnen en jongeren.  

- Bijdragen aan bewustwording zowel bij gebruikers als bij 
organisaties. 
 
 

                                

 

 

 

E: Info@kleurrijkgezinenjeugd.nl 

W: www.kleurrijkgezinenjeugd.nl  
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